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Intézményünk átlageredményei a 2018. évi Országos Kompetenciamérésben 

 
Intézményünk tanulói matematikából mindkét korcsoportban a községi és nagyközségi 
iskolákhoz képest szignifikánsan magasabb eredményt értek el. Szövegértésből a 8. évfolyam 
országos szinten is jobb eredményt ért el, a 6. évfolyam szövegértés eredménye 1 
képességponttal magasabb, mint az országos átlag. 
 
„Statisztikailag szignifikáns különbségről beszélünk, (P ≤ 0,05 azaz 95%-os valószínűség 
mellet) ha az átlagértékek különbsége nagyobb, mint amit véletlen idézhetne elő.”  
/Kaszaki József Ph.D - SZTE/ 
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Tendenciák az utolsó öt év eredményeiben 

 
A 2018. évi mérés a 2014. évi 8. évfolyamos matematika, illetve a 8. évfolyam szövegértés 
eredményei a 2014, 2015 és 2016. éveknél szignifikánsan magasabb. A többi eredménynél 
jelentős különbség nem mutatható ki, stagnál. 
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Átlageredmények 6. évfolyamon matematikából az utolsó öt évben 

 
 

A 2014 – 2016. évekhez képest pozitív, de nem szignifikáns különbség észlelhető 2018-ban, 
egyedül a 2017. évi teljesítményhez képest tapasztalható árnyalatnyi visszaesés. 
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Átlageredmények 6. évfolyamon szövegértésből az utolsó öt évben 

 
Az előző évekhez képest nincs szignifikáns elmozdulás 
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Átlageredmények 8. évfolyamon matematikából az utolsó öt évben 

 
Idén a 2014. évhez képest szignifikánsan jobb eredmények születtek matematikából, a többi 
évhez képest stagnáló teljesítményt nyújtottak a tanulók. 
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Átlageredmények 8. évfolyamon szövegértésből az utolsó öt évben 
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Hátránykompenzáló hatás az intézményben 

 
A 8. évfolyamon szövegértés kompetenciaterületen az átlagosnál jobb hátránykompenzáció 
figyelhető meg. 
 

Leszakadó tanulók aránya az intézményben 

 
 
Az alapszintet el nem érők aránya a 8. évfolyamos matematika teljesítményben a legjelentősebb, 
a többi képességterületen alacsonyabb az országos átlagnál, viszont csökkentése a további 
években is fontos feladat. 
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A többiekhez képest kifejezetten jobb eredményt elért tanulók aránya a 6. 

évfolyamon 

 
 
A 6-7. képességszinten lévők aránya matematikából országosan és a községi iskolákban is 
elenyésző (1% alatt), viszont intézményünkben a diákok 5,3%-a az előkelő 6. képességszinten 
foglal helyet. Szövegértés kompetenciaterületen a 6. szinten 5,3% és a 7. szinten is 2,6%-os 
arány figyelhető meg. 
 

A többiekhez képest kifejezetten jobb eredményt elért tanulók aránya a 8. 
évfolyamon 

 
 

 
A 6-7. képességszinten lévők aránya matematikából országosan (2% körüli), viszont 
intézményünkben a diákok 16,7%-a az előkelő 6. képességszinten foglal helyet, ami jelentős 
diáklétszámot jelent. Szövegértésből ugyanez a mutató az országos átlaggal egyenértékű. 
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A tanulók képességeloszlása a matematika jegy függvényében 
 

 
 

A tantárgyi osztályzat és a képességszintek teljes összhangban vannak, ami reális tantárgyi 
értékelést mutat. Ugyanakkor a 8.a osztály képességszintje jelentősen magasabb értéket mutat. 
A 6. évfolyamon is hasonló a helyzet eltekintve 3 kilógó tanulótól, akiknek képességükhöz 
képest jobb matematika jegy társul.  
 
 
Reflexió:  
A fentiekben elemzett 2018. évi mérés adatait, valamint azokat összehasonlítva a 2016. évi 
mérés azonos szempontok szerint elvégzett elemzésével mind a 6., mind a 8. évfolyam 
matematikai és szövegértési megoldásai egyértelműen pozitív, vagy stagnáló irányú 
változásokat mutatnak. 

 
A 6. és 8. évfolyam adatainak vizsgálata során szövegértés kompetencia területen 
egyértelműen kijelenthető, ha összességében nézzük a teljesítést, hogy iskolánk minden 
település viszonylatban pozitív irányú szignifikáns eltérést mutat, matematika 
kompetenciaterületen inkább stagnál. 
 
A jelen eredmény megtartotta, vagy túlszárnyalta a 2017. évi jelentős javulást.  
Visszatekintve az elmúlt öt évre a 2017. évi eredmények kivételével abszolút magasabb 
értékek születtek az összes év és az összes évfolyam tekintetében is.  
Kiemelendő a nyolcadikos szövegértés mérés eredménye, mely szignifikánsan magasabb 
értékeket mutat a 2014 - 2016. évi méréshez képest is! 
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